Caros amigos RPGistas.
O Projeto Inovar
saiu
e já está disponível!!!
Philippe SOUCHARD
A evolução da RPG foi um combate permanente, no início contra os dogmas clássicos,
em seguida para provar cientificamente seu valor e, agora, no tempo do sucesso, para
proteger sua integridade. Vocês sabem que, infelizmente, esta não tem sido sempre
respeitada.
Porém, de nada serve lamentar-se. O que serve é responder com profissionalismo.
Com seu entusiasmo, sua coragem e sua competência, Helder Montenegro concebeu o
Plano Inovar.
De minha parte, modifiquei o programa dos cursos e introduzi a formação em
patologias articulares na formação de base, sem aumentar sua carga horária nem
pecuniária.
Um logotipo universal e um software foram criados.
Todos os professores, monitores e organizadores mobilizaram-se para otimizar sua
atuação.
Tudo isso com um único objetivo: recuperar a plena posse da nossa originalidade e da
nossa qualidade, a serviço de nossos alunos e, uma vez formados, permitir identificá-los
e valorizá-los, onde quer que estejam neste imenso território brasileiro.
Tenham certeza de que eu creio no sucesso do Projeto Inovar de Helder e estou seguro
de que vocês todos serão beneficiados em sua vida profissional.
A RPG não tem a pretensão de resumir toda a Fisioterapia, mas ela representa, “assim
mesmo”, trinta anos de evolução constante, 22.000 fisioterapeutas formados, 18 livros
(o mais recente será agora traduzido também em japonês, russo e polonês, além das
edições já existentes em francês, italiano, espanhol e português), 41 trabalhos de
pesquisa científica, 1 Mestrado, cursos regulares em 14 países e 45 colaboradores
internacionais, alguns dos quais com mais de 25 anos de experiência.
Aí estão, penso, motivos suficientes para despertar o entusiasmo e a solidariedade de
todos.
Vocês sabem que podem contar conosco, sempre.
Hoje, a RPG conta com cada um de vocês.
Juntos, para ser mais fortes e para o bem de nossos pacientes!!!

Para mais informações:
www.rpgsouchard.com.br

